คำชี้แจงการส-งผลงานเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานพัฒนาคุณภาพ / ผลงานนวัตกรรม
ในงานประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17
เรื่อง IC Update 2023
Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice
ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผ-านประสบการณlสู-การปฏิบัตกิ ารปoองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เปqนเลิศ
วันที่ 6-8 กุมภาพันธl 2566 ณ.ศูนยlประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหมรูปแบบการประชุม onsite
จัดโดย สมาคมพยาบาลด|านการปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แห-งประเทศไทย และโรงพยาบาลนครพิงคl จังหวัดเชียงใหม1. วิธีการส-งผลงานฯ
1.1 กรุณาส-งผลงานวิจัย (Research) ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และผลงานนวัตกรรม (Innovation)
เปq น บทคั ด ย- อ ทาง www.thainapci.org เท- า นั้ น โดยเลื อ กส, งให0 ต รงกั บ ประเภทของผลงานด0 ว ยภายในวั น ที่
15 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้จะไม-รับผลงานหลังจากวัน-เวลาที่กำหนดนี้
1.2 ผลการพิจารณาจะประกาศผ-านทาง web site: www.thainapci.org ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
1.3 สอบถามข|อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส-งผลงานวิชาการ ได|ที่ โทรศัพทl 061-4635426
2.แนวทางการเขียนบทคัดย-อเพื่อส-งผลงาน
2.1 ผลงานวิชาการแบ,งเปDน 3 ประเภท คือ งานวิจัย (research) งานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และงานนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข0องกับการปZองกันและควบคุมการติดเชื้อ
2.2 โดยบทคัดย,อผลงานวิชาการ ให0พิมพ\ในโปรแกรม MS word (โปรแกรม word จะช,วยนับคำให0) ตัวอักษร
Angsana New ขน าด 16 จำน วน ไม, เ กิ น 400 คำ บั น ทึ กเปD น ชื่ อ ของเจ0 า ของผลงาน คน ที่ 1 ตามด0 ว ย
_ICNforum17.doc และในกรณีที่เปDนนวัตกรรมที่มีรูปภาพประกอบ ให0นำรูปมาต,อท0ายบทคัดย,อใน file เดียวกันรวม
เปDน 1 file
2.3 การส,งผลงานวิชาการ: ส,งผลงานทาง web site: thainapci.org เข0าไปในช,องการส,งผลงาน คีย\ข0อมูลตาม
คำแนะนำ attach file ผลงานวิชาการ และหนังสือผ,านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัย (EC) ถ0ามี
2.4 บทคัดย,อผลงานวิจัย ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม จะต0องประกอบไปด0วยเนื้อหาตามหัวข0อย,อย
ดังต,อไปนี้ (ขอให0พิมพ\ในโปรแกรม MS word)
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2.4.1 ผลงานวิจัย (Research)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผูว0 ิจัย หรือคณะผู0วิจัย วุฒิการศึกษา พร0อมระบุชอื่ หน,วยงานและชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมี
พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน /เบอร\โทรศัพท\ E mail address ที่ติดต,อได0สะดวก
ง. บทนำ : ความเปDนมาและความสำคัญของป€ญหา
จ. วัตถุประสงค\ของการวิจัย
ฉ. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีการศึกษา : รูปแบบวิจัย กลุม, ตัวอย,าง เครื่องมือที่ใช0ในการวิจัย วิธีรวบรวม
ข0อมูล การวิเคราะห\ข0อมูล
ช. ผลการศึกษา : ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค\หรือคำถามการวิจัย
ซ. สรุปและข0อเสนอแนะ : สรุปข0อค0นพบของผลการศึกษาและข0อเสนอแนะในการนำไปใช0
2.4.2 ผลงานพัฒนาคุณภาพ ( CQI)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผู0จดั ทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุชื่อหน,วยงาน และชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมี
พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานที่ปฏิบัตงิ าน/ E mail address เบอร\โทรศัพท\ที่ติดต,อได0สะดวก
ง. บทนำ : ที่มา/ป€ญหาทีท่ ำให0ต0องทำการพัฒนาคุณภาพหรือแก0ไขป€ญหา
จ. วัตถุประสงค\ ของการพัฒนาหรือแก0ไขป€ญหา
ฉ. วิธีการดำเนินงาน : รูปแบบหรือแนวคิดวิธีดำเนินการพัฒนา การประเมินผล และการวิเคราะห\
ข0อมูล
ช. ผลการดำเนินงาน ที่ตอบวัตถุประสงค\
ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของการดำเนินงาน
ฌ. บทเรียนที่ได0รับ
2.4.3 ผลงานนวัตกรรม (Innovation)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผู0จดั ทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุชื่อหน,วยงาน และชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมี
พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน/ E mail address เบอร\โทรศัพท\ที่ติดต,อได0สะดวก
ง. บทนำ : ทีม่ า/ป€ญหาที่ทำให0ต0องทำจัดทำนวัตกรรม
จ. วัตถุประสงค\ ของการพัฒนานวัตกรรม
ฉ. วิธีการดำเนินงาน : วิธีพัฒนานวัตกรรมและวิธีการใช0งาน
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ช. ผลการดำเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค\ของการพัฒนานวัตกรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยให0นำ
รูปไปต,อท0ายบทคัดย,อในโปรแกรม MS word ได0เลย (รวมกันเปDน 1 file)
ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของนวัตกรรมและอาจมีผลเชิงพาณิชย\ กรณีได0ดำเนินการต,อเนื่อง
ฌ. บทเรียนที่ได0รับ
หมายเหตุ
1. ผลงานที่ส,งต0องเปDนเรื่องที่เกี่ยวข0องกับการปZองกันและควบคุมการติดเชื้อ
2. บทคัดย,อทีไ่ ม,ได0เขียนตามหัวข0อและเกณฑ\ที่กำหนดจะไม,รับพิจารณา
3. ผู0จัดทำผลงานให0ระบุเปDนบุคคล ไม,ระบุเปDนคณะกรรมการ และมีรายชื่อบุคลากรระดับวิชาชีพในการ
พัฒนาผลงาน
4. ให0ใช0เทมเพตการเขียนผลงานวิชาการตามที่สมาคมฯ กำหนด โดยการดาวน\โหลดจากเว็บไซต\สมาคมฯ
3. การประกาศผลการพิจารณา การจัดทำโปสเตอรl และการนำเสนอด|วยวาจา
3.1 ทุกผลงานที่ส,งมากรรมการฝ&ายวิชาการจะคัดเลือกตามเกณฑ7 และจะประกาศผลการคัดเลือกผ=าน
Web site: www.thainapci.org ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ผลงานที่ได0รับการคัดเลือกจะต0องนำเสนอในการ
ประชุม ICN Forum ครั้งที่ 17
3.2 ผู0ส,งผลงานวิชาการต0องจ,ายค,าลงทะเบียนการเข0าร,วมประชุม และต0องลงทะเบียนและชำระค,าลงทะเบียน
ภายใน 5 วันหลังประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (ถ0าไม,ลงทะเบียน ผลงานที่ได0รับการคัดเลือกจะถือว,าสละ
สิทธิ์ในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ)
3.4 ผลการพิจารณา แบ,งเปDน 2 ประเภท
3.4.1 การนำเสนอด0วยวาจา (oral presentation) มีทั้งหมด 9 เรื่อง คัดเลือกจากผู0ที่ได0คะแนนสูงสุด 3
ลำดับแรกของผลงานแต,ละประเภท ดังนี้
ก) ผลงานวิจัย (research)
3 เรื่อง
ข) ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)
3 เรื่อง
ค) ผลงานนวัตกรรม (innovation)
3 เรื่อง
3.4.2 การนำเสนอแบบโปสเตอร\ (poster presentation) คัดเลือกจากผู0ที่ได0คะแนนผ,านเกณฑ\ขั้นต่ำที่
กำหนด ให0เจ0าของผลงานฯ ทั้งแบบวาจาและแบบโปสเตอร\ เตรียมโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส\
3.5 การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ
3.5.1 การนำเสนอด|วยวาจา ให0นำเสนอบนเวที ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธl 2566 เวลา 13.00-14.30
น. โดยให|เวลานำเสนอและวิพากษl เรื่องละ 15 นาที ผู|นำเสนอต|องเตรียม power point presentation มา
นำเสนอบนเวที
3.5.2 การนำเสนอแบบโปสเตอรl ผู0ที่ผ,านการคัดเลือกทุกคนให0เตรียมโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส\ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกโปสเตอร\ที่ได0คะแนนสูงและน,าสนใจ ทำการนำเสนอช,วง Poster
round ในวันอังคาร 7 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ขอให0ผู0นำเสนอโปสเตอร\ที่ได0รับการคัดเลือกเตรียมตัว
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นำเสนอในวั น และเวลาดั งกล, า ว และขอให| ผู| ที่ ผ- า นการคั ด เลื อ กทุ ก คนส- ง โปสเตอรl แ บบ electronic file ให|
คณะกรรมการจัดการประชุมภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยจะต|องใช|เทมเพตที่สมาคมฯ กำหนด โดยการ
ดาวนlโหลดจากเว็บไซตlสมาคมฯ (ในโปสเตอร\ต0องระบุชื่อผู0จัดทำด0วย)
3.6 การโหวดผลงานวิช าการแบบโปสเตอรl โดยทางสมาคมฯ จะเป• ดให0 ผู0เข0าร,วมประชุมโหวดผลงาน
วิชาการ ตั้งแต,วันที่ 6 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 24.00 น. หลังจากนั้นจะ
นับคะแนนโหวดเรียงจากคะแนนมากที่สุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีที่มีผลงานนำเสนอด0วยวาจาอยู,ในลำดับที่ 1 ถึง
5 จะผ,านผลงานวิชาการนั้นๆ และเลื่อนผลงานวิชาการโปสเตอร\เปDนลำดับถัดไปขึ้นมาแทนให0ครบ 5 รางวัล โดยจะ
ประกาศผลงานวิชาการที่ได0คะแนนโหวด 5 ลำดับ (Popular vote) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 08.30 น.
3.7 ค,าตอบแทน ผลงานวิชาการที่ได|รับการคัดเลือก จะได0รับค,าตอบแทนดังนี้
3.7.1 ค,าจัดทำโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส\ เรื่องละ 500 บาท
3.7.2 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000 บาท
3.7.3 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000 บาท
3.7.4 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000 บาท
3.7.5 ค,าตอบแทนผลงานโปสเตอร\ Popular vote 5 รางวัล ๆ 500 บาท

********************************************************
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